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Ideeënkaart kansengelijkheid in het onderwijs

Individuele
VO-scholen Rijksoverheid

Scholen maken met relevante partijen actief beleid om kansengelijkheid te bevorderen door …

… te zorgen dat leraren hun eigen rol begrijpen bij het ontstaan van ongelijke kansen voor leerlingen.
… (de sociale omgeving van) leerlingen te betrekken bij initiatieven om kansengelijkheid te bevorderen. 

… ondersteuning te bieden aan leraren zodat deze goed om kunnen gaan met kansarme leerlingen.
… met alle medewerkers het gesprek aan te gaan over (het bevorderen van) kansengelijkheid op de school.

… alle ouders bij het onderwijs en de school te betrekken, zoals met ouderacademies.

Scholen investeren in leerlingen die weinig kansen hebben door …

… te signaleren welke leerlingen minder kansen hebben en hun ontwikkeling op passende wijze te stimuleren.
… kansarme leerlingen gratis extra’s te bieden, zoals huiswerkbegeleiding, bijles of zaterdagschool.

… het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van kansarme leerlingen te versterken.
… te zorgen dat kansarme leerlingen les krijgen van leraren die goed met hen om kunnen gaan.

Scholen werken aan soepele instroom, doorstroom en uitstroom door …

… basisscholieren te laten proefdraaien in het vo en hun eigen leerlingen in het vervolgonderwijs.
… meerjarige brede brugklassen te bieden en smalle onderbouwklassen af te schaffen.

… met basisscholen te zorgen dat, naast de leerkracht, leerlingen en ouders bij de overstap zijn betrokken. 
… leerlingen te plaatsen in het hoogst geadviseerde niveau bij een dubbeladvies vanuit po.

… met het basis- en vervolgonderwijs te werken aan ‘warme overdracht’ en doorlopende leerlijnen.
… met basisscholen te bespreken hoe ze het schoolniveau bepalen en te evalueren hoe dit uitpakt in de praktijk.
… het voor leerlingen mogelijk te maken om tussentijds door te stromen naar een hoger niveau en te ‘stapelen’.

Scholen bieden leerlingen maatwerk door …

… geïndividualiseerde leerwegen te bieden, waarin leerlingen vakken volgen op verschillende niveaus.
… loopbaanoriëntatie te bieden, zodat leerlingen weloverwogen keuzes voor vervolgonderwijs maken.

Regionaal
samenwerkende

VO-scholen

Wat kunnen
actoren doen om  

de kansengelijkheid
in het onderwijs
te bevorderen?

Scholen in de regio werken samen vanuit gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid door …

… te denken vanuit het belang van de leerling en niet vanuit het belang van de school.
… afspraken te maken over een regionaal onderwijsaanbod dat kansengelijkheid bevordert, zoals toelatingsbeleid.
… kansarme leerlingen te begeleiden en ondersteunen, samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven.

… regionaal afspraken te maken met gemeentes over signalering en begeleiding van kansarme kinderen.
… af te spreken hoe ze concentraties van kansarme leerlingen op individuele scholen tegengaan.

… gezamenlijk ouders te informeren en begeleiden bij het kiezen van een vo-school.

De rijksoverheid maakt initiatieven die kansengelijkheid bevorderen mogelijk door …

…scholen meer ruimte te bieden voor maatwerk en differentiatie aan individuele leerlingen.
… scholen meer ruimte te bieden voor pedagogisch-didactische concepten die kansengelijkheid bevorderen.
… het Inspectiekader zo aan te passen dat scholen beloond worden als ze kansengelijkheid bevorderen.

De rijksoverheid past regels aan die een negatief effect hebben op kansengelijkheid door …

… de strikte scheiding tussen po en vo en de diverse vo-onderwijssoorten te versoepelen.
… belemmeringen weg te nemen voor het oprichten van scholen voor 10 tot 14-jarigen (het ‘junior college’).
… belemmeringen weg te nemen om leerlingen uit speciaal onderwijs in regulier onderwijs te plaatsen.

De rijksoverheid stimuleert organisatievormen van onderwijs die kansengelijkheid bevorderen door …

… scholen te stimuleren (meerjarige) brede brugklassen aan te bieden. 
… de opleidingsduur in het vo gelijk te trekken voor alle onderwijssoorten, met ruimte voor maatwerk.
… te zorgen voor meer financiering voor scholen met veel kansarme leerlingen.
… bekostigingsmodellen te ontwikkelen die bijdragen aan kansengelijkheid.

De rijksoverheid stimuleert dat leerlingen doorstromen naar het onderwijsniveau dat bij hen past door …

… het po te stimuleren een dubbeladvies voor twee schoolsoorten in het vo te geven.
… de inhoudelijke aansluiting van curricula in opeenvolgende onderwijssoorten te verbeteren.
… ouders te belonen als ze een brede brugklas (in plaats van een smalle brugklas) voor hun kind kiezen.

De rijksoverheid stimuleert het voorkomen of snel wegwerken van taalachterstanden door …

… scholen in het curriculum meer ruimte te bieden om taalachterstand weg te werken.
… de leerplicht van kinderen te verlagen naar 3 jaar.

De rijksoverheid vergroot ‘reparatiekansen’ door …

… het stapelen van opleidingen makkelijker te maken voor leerlingen.
… het makkelijker te maken voor spijtoptanten of laatbloeiers om op latere leeftijd vo te volgen.
… leerlingen het recht te geven op doorstroom naar een hoger niveau.
… deelcertificaten in het vo mogelijk te maken die gezamenlijk als diploma gelden.

De rijksoverheid vergroot bewustzijn over kansengelijkheid door …

… in haar eigen beleid kansengelijkheid als uitgangspunt te nemen (en niet rendement).
… te zorgen dat er meer aandacht is voor kansengelijkheid in de lerarenopleidingen.
… factoren die kansengelijkheid beïnvloeden te onderzoeken en uitkomsten breed beschikbaar te stellen.
… te onderzoeken hoe ouders een school kiezen en wat het effect hiervan op kansengelijkheid is.
… te onderzoeken hoe de schoolkeuze van ouders is te beïnvloeden.

Toelichting

Dit is een weergave van de inbreng van de leden van de VO-raad op de ALV van 2 juni 2016 over de vraag hoe de kansengelijkheid 
in het (hele) onderwijs kan worden bevorderd. Met kansengelijkheid doelt deze kaart op gelijke kansen voor leerlingen met dezelfde 
intellectuele capaciteiten, ongeacht overige kenmerken zoals thuissituatie of etnische achtergrond. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen 
op grond van deze kenmerken (zoals bijvoorbeeld opleidingsniveau van de ouders ) ‘kansrijk’ of ´kansarm´ zijn. Deze kaart helpt de 
VO-raad om verder na te denken over zijn eigen beleid om kansengelijkheid te bevorderen. We danken alle leden voor hun inbreng.

http://www.voraad.nl
http://www.argumentenfabriek.nl

